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Jegyző

Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a értelmében a 
köztisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörben írásban 
értékeli. A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a 
teljesítményt, és az értékelésről tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
A Képviselő-testület által az 541/2014. (XII.18.) MÖKT határozattal 2014. évre elfogadott - a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez meghatározott - kiemelt célok 
közül a jegyző vonatkozásában az alábbi feladatok meghatározása javasolt 2015. évre:  
  
"Az önkormányzat a működése során:  

a. A lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeihez mérten el kell látnia a helyi 
közszolgáltatások körében az Mötv. által nevesített feladatait.  

b. Be kell tartania működésére és feladatellátására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.  
c. Biztosítania kell képviselő-testület által megalkotott jogszabályok normavilágosságának 

növelését.  
d. Elő kell, hogy segítse a Makói Kistérség Többcélú Társulás hatékony és eredményes 

működését.  
e. Biztosítania kell, hogy a 2014-2020. közötti időszak pályázatainak az előkészítése időben és 

szabályszerűen történjen meg.  
f. Biztosítania kell, hogy a pályázatok elszámolása a jogszabályokban, ill. a támogatási 

szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen." 
  
A Képviselő-testület által az 540/2013. (XII.18.) MÖKT határozattal elfogadott 2014. évre kitűzött 
feladatok teljesítésével kapcsolatban a Képviselő-testületet az alábbiakról lehet tájékoztatni: 
  
1. A Képviselő-testület működése 2014. évben zavartalan volt, a testületi ülések előkészítése és 
azok lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak és az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történt. A 
helyi rendeletek naprakészek, követik a jogszabályi változásokat. A rendeletek, határozatok 
nyilvántartása, nyilvánosságuk biztosítása, a jegyzőkönyvek kezelése szintén szabályszerű volt.  
2014-ban a Képviselő-testület - a tájékoztató elkészítéséig - 25 ülést tartott, 27 rendeletet alkotott, 
valamint 446 határozatot hozott. 
  
2. A Makói Kistérség Többcélú Társulásának működése szintén zavartalan volt.  
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A Polgármesterek Tanácsa 2014-ben - a tájékoztató elkészítéséig - 7 ülést tartott, 36 határozatot 
hozott. 
  
3. A 2014-2020. közötti időszak pályázatainak előkészítése, azok bizottságok és Képviselő-testület 
elé terjesztése a jegyző, aljegyző  koordinálása mellett zajlott. A nyertes pályázatokkal kapcsolatban a 
szerződések megkötése, ezek pénzügyi elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendben 
megtörtént, illetve jelenleg is folyamatban van. 
  
A Képviselő-testület 2014. évben az alábbiakban felsorolt pályázatokkal kapcsolatos 
döntéseket hozta: 
  
  

 „Kerékpárút építés a 43. sz. főút mentén” című projekthez kötődő Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosítása    

  Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
használatában álló Makó, Návay Lajos tér 12/A. alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztésére 
vonatkozó pályázat benyújtásához  

  LEADER pályázatok támogatása (Többgenerációs közösségi tér ;Turisztikai fejlesztések 
Makón; Turisztikai fejlesztések Makón; Eszközbeszerzés a Makói Közművelődési és 
Kulturális Kft-nél; Petőfi parki futópálya kialakítása; Közösségi tér a folyóparton” című 
pályázatok) 

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja a makói lakosok számára ” című 
pályázat benyújtása  

  A Makói Óvoda Kálvin téri tagintézményének felújítása  
 A „Makói skanzenben népi enteriőr kialakítására” szakmai támogatási igény benyújtása 
  I. Világháborús emlékmű környezetének felújítása című pályázat benyújtása  
 Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón pályázat  
 Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása a Makói Óvoda részére” című pályázat 

benyújtása  
  Maros-völgyi LEADER Egyesület pályázatainak finanszírozása: 

„Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben” 
  Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület pályázatának finanszírozása  
 "Térfigyelő kamerák kihelyezése Makón" című pályázat benyújtása  
 Testvérvárosi találkozó Makón projekt támogatása 
  "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Makón" című pályázat benyújtása  
  Pályázat benyújtása a Kerékpárosbarát település cím elnyeréséért  
  Járási szintű esélyteremtő-programterv elkészítése és a területi együttműködés erősítése a 

Makói járásban” című pályázat benyújtása  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét! 

Makó,  2014. december 4. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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